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Anexa 11 
 

Procedura de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere și a taxei de școlarizare 

 
 Candidații la concursul de admitere desfășurat în cadrul Academiei de Studii Economice 
din București, sesiunea iulie-septembrie 2022, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere, 
respectiv taxa de școlarizare, în cazul repartizării pe un loc cu taxă, prin următoarele modalități: 

1. Prin sistemul de plăți on-line disponibil pe platforma admitere.ase.ro, pentru 
deținătorii oricărui tip de card (Visa, Mastercard, Revolut etc.), urmând pașii indicați în 
platforma admitere.ase.ro. 
Prin ordin de plată / internet banking într-unul din conturile: 
 RO16RNCB0072001607860102 – cont în lei, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 
 RO59BRDE445SV36571854450 – cont în lei, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 
 RO15RNCB0072001607860023 – cont în valută euro, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 
Pe ordinul de plată, candidații sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar 
‒ Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă 
înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va 
fi trecut numele conform certificatului de naștere) și CNP, pentru candidații de cetățenie 
română, respectiv ID, pentru candidații străini (codul generat de platforma 
admitere.ase.ro).  

Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la 
facultate cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut 
numele conform certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă aceasta 
este diferită de candidat. 
Exemplu: taxa de înscriere, Ionescu M. Claudiu Răzvan, 5020127151771. 
Documentul de plată, care atestă dovada plății, se va încărca pe platforma 
admitere.ase.ro. 

2. La ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care 
candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din 
conturile: 
 RO16RNCB0072001607860102 – cont în lei, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, 

Academia de Studii Economice din București; 
 RO59BRDE445SV36571854450 – cont în lei, deschis la BRD agenția ASE, cod fiscal 

4433775, Academia de Studii Economice din București; 
 RO15RNCB0072001607860023 – cont în valută euro, deschis la BCR, SWIFT 

RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din București. 
Pe formularul de plată, candidații sunt obligați să specifice următoarele informații: 
Beneficiar ‒ Academia de Studii Economice din București, iar la detalierea plății: tipul 
taxei (taxă înscriere/taxă școlarizare), nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru 
doamne va fi trecut numele conform certificatului de naștere) și CNP candidat de 
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cetățenie română /ID candidat străin (codul generat de platforma admitere.ase.ro).  
Exemplu: taxa de înscriere, Ionescu M. Claudiu Răzvan, 5020127151771. 
Documentul de plată care atestă dovada plății se va încărca pe platforma admitere.ase.ro 
Foarte important: Pe ordinul de plată vor fi trecute datele candidatului la admitere la 
facultate cu privire la nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi 
trecut numele conform certificatului de naștere) și nu ale persoanei care face plata, dacă 
aceasta este diferită de candidat. 

 
I. Taxe pentru înscrierea la concursurile de admitere sesiunile iulie – septembrie 2022 

Pentru candidații cetățeni români, cetățeni din alte state membre ale UE, SEE și CE și cei care 
au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România: 

Programele de studii universitare de licență organizate la forma de învățământ 
cu frecvență (sunt incluse primele două opțiuni); mai mult de două opțiuni 

120 lei 
(primele două 
opțiuni);  
40 lei/opțiune 

Programele de studii universitare de licență organizate la formele de 
învățământ cu frecvență redusă și la distanță (indiferent de numărul opțiunilor 
solicitate de către candidat) 

145 lei 

Pentru candidații proveniți din state care nu fac parte din UE, SEE și CE  

Programele de studii universitare de licență 300 euro 

 
II. Taxe de școlarizare pentru studii universitare de licență 

Anii I de studii universitare de licență, organizat la forma de învățământ cu 
frecvență, pentru studenții cetățeni români, cetățeni din alte state membre ale 
UE, SEE și CE și studenții care au dobândit protecție internațională în 
România sau au dobândit un drept de ședere în România. 

4.000 lei/an 
universitar 

Anul I de studii universitare de licență, organizat la forma de învățământ la 
distanță sau cu frecvență redusă, pentru studenții cetățeni români, cetățeni din 
alte state membre ale UE, SEE și CE și studenții care au dobândit protecție 
internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România. 

3.500 lei/an 
universitar 

Anul I de studii universitare de licență, organizat la forma de învățământ cu 
frecvență, pentru studenții cetățeni din state care nu sunt membre ale UE, SEE și 
CE.  

2.700 euro/an 
universitar 

Anul I de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ la 
distanță sau cu frecvență redusă, pentru studenții cetățeni din state care nu sunt 
membre ale UE, SEE și CE. 

900 euro/an 
universitar 

  


